Totem december

Maandprogramma Kapoenen december
Datum 4/12
Vandaag komen Sinterklaas en zijn pieten naar de scouts, je mag zeker een tekening
maken of iets knutselen voor onze lieve goede Sint en zijn pieten!
14u-17u aan het lokaal
Datum 11/12
Vandaag trekken we onze wandelschoenen aan om een flinke tocht te maken. Waarbij
we enkele geheimzinnige figuren moeten helpen om de weg uit het bos terug te zoeken.
We spreken af aan de Liereman(=Bos van Bo) te Oud-Turnhout om 11u, vergeet
zeker geen lunchpakket.
Datum 18/12
Deze namiddag gaan we gezelschapsspelletjes spelen. Je mag allemaal een spelletje
meenemen dat je graag speelt.
14-17u aan het lokaal
Datum 25/12
Ooooo nee vandaag geen scouts want het is kerstdag. Maak er een heel leuk kerstfeest
van!!!

Apodemus, Zazou, Petro, Kerri, Toto en Asjra wensen alvast prettige feestdagen!!

Maandprogramma Welpen December
4/12
Zijn jullie braaf geweest dit jaar? Of krijgen jullie de roe? Als jullie goed zijn geweest ga je
vandaag veel snoepjes zien ;). We spreken af om 14u aan het lokaal om de GoedHeiligMan
te ontmoeten!!
11/12
Vandaag gaan we kennis maken met de Gids-Badge! We spreken af om 9u aan het lokaal!
18/12
Neem jij je turnpantoffels mee? Of reis gewoon op je blote voeten heel de wereld rond! We
zien het vandaag om 14u aan het lokaal. Vergeet je sportkleren niet!
28/12 - 30/12
Hier kijken we nu toch al maanden naar uit zeker… KERSTWEEKEND WOOHOO. Meer
info volgt nog in de brief! Denk alvast maar na over je nieuwjaarsbrief :) !!

Weet jij al wat je op je verlanglijstje wil zetten?
Pak snel een pen en papier en denk eens na over alle leuke dingen die wilt vragen!
Wie weet zit er wel iets tussen bij de cadeautjes op Kerstweekend ;)

Maandprogramma Jong-Verkenners december
04/12/2021
Vandaag komt de Goedheiligman een bezoekje brengen aan de scouts. Je mag altijd een
tekening meenemen! We spreken om 14u00 af aan het lokaal en we sluiten om 17u00 af.
11/12/2021
Vandaag gaan we een eerste keer de technieken die we op kamp gebruiken uitleggen.
Verwacht je aan een leerrijke en amusante namiddag! De 2 de en 3de jaars mogen hun wijzer
ook meenemen. We spreken af om 14u aan het lokaal en we sluiten om 17u00 af.
18/12/2021
Vandaag gaan we competitieve spelletjes spelen. Verwacht je aan een leuke namiddag vol
met spannende competities tussen verschillende ploegen! We spreken af om 14u00 aan
het lokaal en we sluiten er om 17u00 af.
25/12/2021
Vandaag is het Kerstmis. Het is dus GEEN scouts! We wensen iedereen namens de gehele
JV-leiding een fijne Kerst!
27-28-29/12/2021
Van 27 tot en met 29 december is het ons kerstweekend. Meer info hierover volgt via brief
en mail. Verwacht je aan een weekend vol leuke activiteiten met lekker eten! Indien het
weer het toe laat, zullen we met de fiets gaan!

Maandprogramma Verkenners December
Zaterdag 4 december 2021
Vandaag komt de goed heilig man weer langs op de scouts. Wil je
weten of je braaf bent geweest het afgelopen jaar kom dan zeker om
14u naar het lokaal.
Zaterdag 11 december 2021
1, 2, 3, 4, hup naar achter hup naar voor. Vandaag gaan we zien wie het beste is in de
hoogte. We gaan nog eens reisje rond de wereld spelen, afspraak om 14u aan het lokaal
en vergeet uw sportkleren niet.
Zaterdag 18 december 2021
Nu jullie bezig zijn met de examens gaan we omgekeerd te werk. De vergadering begint om
17u met eerst bartime en nadien de vergadering. Het einde wordt
geschat tussen 22u en 22u30.
25 december 2021
Vandaag geen vergadering spijtig genoeg. Geniet van het
kerstfeest en smakkelijk!
27-29 december 2021
Tijd voor nog eens een onvergetelijk kerstweekend. Meer info
krijg je via de brief.
Een stevig linker de verkenner leiding,
Piet, Cédric, Elias, Laurens, Wijnand, Jort, Stijn en Warre

Maandprogramma Voortrekkers december
04/12/2021
Hij komt, hij komt die lieve goede Sint! Jawel, vandaag komt de heilige man langs bij
onze scouts! Ben je benieuwd wat hij te zeggen heeft? Kom dan om 13u30 naar onze
geliefde kapel.
11/12/2021
Aangezien jullie allemaal druk in de weer zijn met jullie examens staat er vandaag een
avondactiviteit op de planning! We spreken hiervoor af om 19u aan het lokaal in
uniform. De leiding brengt vandaag al de gekochte kerstbomen rond!
18/12/2021
Onze laatste scoutsactiviteit van 2021… Wat gaat de tijd toch snel. Ik hoor Greece ons
al roepen. Voor deze activiteit hebben we een nog nooit eerder geziene tocht op de
planning staan. We hebben de economen en de handelaars onder jullie nodig! Om
13u30 aan het lokaal en dan kom je te weten wat deze tocht inhoudt!
25/12/2021
Jammer geen scouts, dan maar familiefeesten zeker? Fijne feestdagen, mannen!
Kerstweekends
Tijdens de kerstweekends gaan jullie mee met een tak naar keuze! Zet je beste beentje
voor. Alle details spreek je af met de takleider van je weekend!

